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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r 
– Dz. Ustaw. Nr 120 poz. 1126 
 
do projektu: 
Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 37 
Etap I - przebudowa  segmentu F, H, I 
 

Inwestor 
Gmina Pilchowice 
ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice 
 

Lokalizacja terenu opracowania 
Zespół Szkolno – Przedszkolny,  
ul. Leopolda Miki 37 
44-144 Żernica 
 

Jednostka projektowa 
ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne 
Anna i Bartosz Michalscy 
ul. Czarnieckiego 22a 
44-100 Gliwice 
 

 
Część opisowa do informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

• zabezpieczenie  sąsiednich budynków, zabezpieczenie terenu i dróg dojazdowych. 
• przebudowa klatki schodowej  
• wykonanie dojścia dla osób niepełnosprawnych, w tym: 

� budowa podnośnika dla niepełnosprawnych  
� budowa wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej wraz ze schodami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi  
� budowa i montaż systemu oddymiania klatki schodowej w tym klap 

dymowych wraz z osprzętem sterującym 
� przebudowa stropu nad klatką schodową celem połączenia klatki 

schodowej z poddaszem 
� budowę ścianek na parterze wydzielających strefę klatki schodowej 

• przebudowa poddasza w celu przystosowania go do stworzenia oddziału przedszkola, w 
tym: 

� budowa sali zajęć wraz z węzłem sanitarnym oraz niezbędnym 
zapleczem i komunikacją – w tym zakresie niezbędna przebudowa 
konstrukcji więźby 

� budowa lukarn i montaż okien połaciowych na poddaszu w tym zakresie 
niezbędna przebudowa konstrukcji więźby dachowej 



 3/B 

� budowa  wentylacji grawitacyjnej 
� izolacja cieplna ścian zewnętrznych i połaci dachowych 

• wymiana istniejących okien i drzwi w celu spełnienia wymogów p.poż, montaż nowych 
okien i drzwi 

• budowa i przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  
• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej obsługującego nowy węzeł sanitarny 
• przebudowa i budowa instalacji elektroenergetycznej w tym oświetlenia  
• budowa i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania  
• budowa wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. 
• budowa drogi pożarowej  
• przebudowa dojścia do segmentów F, H, I od strony drogi pożarowej. 
• wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich występujących na elewacjach,  
• wymiana instalacji odgromowej 

 

 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – Segment F, H, I 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

W istniejącym zagospodarowaniu terenu brak jest elementów stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w planowanym zakresie inwestycji.  

W zakresie elementów zagospodarowania terenu, które będę znajdować się na placu 
budowy są to: 

• Węzeł produkcji zapraw i betonów. 
• Plac produkcji ciesielskiej. 
• Plac składowy materiałów. 
• Podziemne elementy uzbrojenia technicznego 
• Drogi dojazdowe i dojścia piesze do istniejącej zabudowy 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

ich skala, rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 

• Ze względu na prowadzenie robót budowlanych na terenie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego , który prawdopodobnie będzie użytkowany w czasie 
prowadzenia robót budowlanych należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia 
dróg komunikacyjnych do placu budowy. 
 
• Roboty dachowe będą prowadzone na wysokości powyżej 5 m nad 
poziomem terenu, w związku w czym będą wymagały odpowiedniego 
zabezpieczenia. 
• Ponadto zagrożenia mogą wystąpić podczas rozładunku materiałów 
budowlanych oraz montażu przy użyciu dźwigu samojezdnego, podczas 
wykonywania wykopów sprzętem mechanicznym, podczas wykonywania prac 
na wysokościach (strop, dach), podczas używania do robót sprzętu 
mechanicznego oraz elektronarzędzi. 
• Przy wykonywaniu prac budowlanych zachowane winny być wymogi 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r  
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( Dz.Ustaw. Nr47 poz.401). 
 

 
• Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ;  
brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty wspornikowe). 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane na podstawie 
projektu montażu oraz planu "bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń 
technicznych 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak 
rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i 
olśnień osób. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować 
podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, 
przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone 
balustradą przed upadkiem z wysokości, z krawężnikiem - odbojem h=10cm, i 
poprzeczką poziomą w połowie wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
- schody 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż 
zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

• Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 
osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzeni strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane,      eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania  określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, 
jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, 
użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub 
maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
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napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy 
operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 
-      zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
osłonięte w okresie zimowym. 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

Instruktaż zobowiązany jest przeprowadzić Kierownik Budowy z udziałem          
prowadzących roboty w danych branżach, w zakresie ogólnym BHP oraz 
poszczególnych stanowisk pracy przed przystąpieniem do robót.  
Powinien między innymi określić: 

• Zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń,  
• Zasady szkolenia BHP pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.  
• Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 

zagrożeniami, 
• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
• Sposób przechowywania i przemieszczania na terenie budowy materiałów, 

środków i preparatów szczególnie niebezpiecznych, 
• Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych robót, 
• Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji dotyczącej                  

eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych na budowie. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

 
• Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę.  
• Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 
twarzy, wzroku, słuchu). 
• Zapewnienie możliwości dojazdu dla służb ratunkowych 
• Umieszczenie na placu budowy tablicy informacyjnej z ratunkowymi 
numerami telefonicznymi. 
• Zapewnienie na placu budowy gaśnicy i apteczki. 
• Instruktaż dotyczący technik wykonywania poszczególnych prac oraz 
związanych z nimi niebezpieczeństw, 
• Oznaczenie stanowisk pracy, 
• Właściwa wynikająca z doświadczeń sztuki budowlanej organizacja robót 
na budowie (harmonogram prac), 
• Stosowanie branżowych zabezpieczeń bhp, barierek, rusztowań, podestów 
zgodnych z przepisami 
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• Stosowanie zabezpieczeń osobistych – ubrań ochronnych, kasków 
okularów, rękawic, pasów itp., 
• Czytelne oznaczenie punktów p.poż. oraz pierwszej pomocy.  

  
Przedmiotowa budowa wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 
Zagadnienia BHP 

Użyte materiały winny posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności 
dopuszczającą do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi.  
Roboty budowlane i konstrukcyjne należy prowadzić zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót 
budowlano – montażowych, instrukcjami wykonawczymi przepisów BHP oraz 
zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektów budowlanych, w 
szczególności 
1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącym Ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. 
Nr 47/2003, poz 401. 
2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącym 
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 49/2007, poz. 330. 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 
• Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę.  
• Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą 
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
• Zapewnienie możliwości dojazdu dla służb ratunkowych 
• Umieszczenie na placu budowy tablicy informacyjnej z ratunkowymi 
numerami telefonicznymi. 
• Zapewnienie na placu budowy gaśnicy i apteczki. 
          

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się prze rozpoczęciem robot 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejące 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników 
(kontenery lub pomieszczenia udostępnione przez Inwestora) 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić, co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość 
ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 
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budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie 
budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 
dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu 
budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na 
nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne 
dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % 
należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 
niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co 
najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o 
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną 
przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której 
istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 
spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 
materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nie przekraczającym 
15 KV, 
c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie 
przekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie 
przekraczającym 11 0 KV, 
e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od 
odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 
połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 
roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 
elektrycznych i mechanicznych, 
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• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 
ponad miesiąc, 
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych 
i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 
zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 I w przypadku 
korzystania z natrysków 
90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 
60 I w przypadku korzystania z natrysków, 
30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b". 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. "a", "b", "c" należy zapewnić, co 
najmniej 2,5 I na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza 
budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy 
zapewnić: 
• posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
• napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
• związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej 

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 
powyżej 1 000 kcal u kobiet,  

• wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy 
uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

• przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C 
lub powyżej 25 C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 
higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), 
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w 
przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 
więcej niż 20 - pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być 
dwudzielne, zapewniające możliwość  przechowywania oddzielnie odzieży 
roboczej i własnej.  
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki lub 
miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. W przypadku 
usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i 
odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w 
stosy o wysokości nie większej niż 2°/m, a stosy materiałów workowanych 
ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 - warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 
utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy 
użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia 
pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i 
uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy. 

 Roboty budowlano - montażowe 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane na podstawie projektu 
montażu oraz planu "bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych  
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować 
podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 
1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem z wysokości, z krawężnikiem - odbojem h=10cm, i poprzeczką poziomą w 
połowie wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
- schody 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp 
ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
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zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi 
przejścia. 

Roboty wykończeniowe  
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i 
demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać 
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań 
obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z 
wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić 
strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą 
być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, 
montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie), roboty 
wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane z systemowych rusztowań, np., 
„MOSTOSTAL -BAUMANN", „BOSTA- 70", „STALKOL", „RR - 1/30", „PLETTAC", 
„ROCO – 1” lub innych. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań 
może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w 
zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i 
osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku 
stosowania balustrad. 
Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się 
wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie 
roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które 
nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub 
mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 
 
 
                                                                              
 


